FOSAG-NOA: verhoging van het lage btw-tarief kost banen
21/04/11 - Persbericht FOSAG-NOA, Waddinxveen / Veenendaal - Koninklijke FOSAG en
NOA vinden het plan van staatsecretaris Weekers onbegrijpelijk om de lage btw stapsgewijs
te verhogen van 6 % naar uiteindelijk 19 %.
“Wij nemen afstand van deze proefbalonnen-oplaterij”, aldus FOSAG-NOA voorzitter Roland
Kortenhorst. “Het lage tarief verhogen betekent schilder- en stukadoorwerken duurder maken
terwijl de huizenprijzen en dus het bezit van particulieren al onder druk staan; bovendien
betekent het ook vernietigen van banen. Want de lage btw in de arbeidsintensieve diensten
levert extra banen op en dat elk jaar weer”.
Het gaat om de concurrentiekracht. Het gaat om een sterke economie. We moesten er maar
blij om zijn. Dat is min of meer het signaal dat de staatssecretaris meegeeft met zijn voorstel
voor belastinghervormingen. In de praktijk van de schilder en stukadoor betekent dit dat wij
dan tegen klanten moeten zeggen: “Jammer voor u, maar schilder- en stucwerk wordt
gewoon duurder. Want de economie moet versterken. Daardoor mag u als huizenbezitter
extra gaan betalen voor uw woning, ondanks dat die toch al minder waard wordt”. Volgens
FOSAG-NOA vice-voorzitter Jan van de Kant is dit niet aan zijn leden uit te leggen want er is
eenvoudigweg geen enkele zichtbare concurrentieverbetering. FOSAG-NOA staat dan ook
pál voor behoud van het 6% tarief op de arbeidsintensieve diensten.
FOSAG-NOA verwerpt de verwijzing in de nota De fiscale agenda van de staatssecretaris
waar het gaat om de btw op arbeidsintensieve diensten. De voorstellen verwijzen alleen naar
onderzoeksrapporten die in het straatje passen. Die zijn verschenen tot 2003. Maar de
wereld is niet stil blijven staan in 2003. Een uitgebreide representatieve enquête en degelijk
rekenwerk toonden in 2005 aan dat het lage tarief alleen al in de schilder- en
stukadoorssectoren jaarlijks zorgt voor groei en behoud van 2500 banen.
FOSAG-NOA juicht een verlaging van de werkgeverslasten toe. “Maar niet ten koste van
banenverlies in onze sectoren.”
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